
1 
 

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_33_2011_p.shtml 

- alkuperäinen linkki ei enää jostain syystä toiminnassa 2.5.2013 – kello 11:47 

KIRJALLINEN KYSYMYS 33/2011 vp 

< Paluu  |  Sivun loppuun 

Tarkistettu versio 2.0 KK 33/2011 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps  

Valtioneuvoston jäsenten osallistuminen Bilderberg-

kokouksiin  

Eduskunnan puhemiehelle  

Vuodesta 1954 asti järjestettyihin maailman talouspoliittisen eliitin kokoontumispaikaksi 

kutsuttuihin Bilderberg-kokouksiin on menneinä vuosina osallistunut Suomen korkeinta poliittista 

johtoa aina pääministeriä myöten.  

 

Bilderberg-tapaamisissa käsitellyistä asioista ei vakiintuneen tavan mukaan kerrota julkisuuteen 

mitään.  

 

Tämä on hyvin ongelmallista poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta, sillä Bilderberg-

kokous voidaan rinnastaa ylikansalliseen päätöksentekoon, joka mm. Yhdistyneiden kansakuntien 

tapauksessa on täysin julkista. 

 

Kokouksista on vuotanut vuosien varrella tietoa, joiden mukaan tapaamisten kestoteemana on 

taloudellisen ja poliittisen päätöksenteon koordinointi yhteensopivaksi kokouksessa edustettujen 

maiden osalta.  

 

Mikäli tämä pitää paikkansa, herää kysymys, onko Suomen valtioneuvosto ja eduskunta vailla 

sananvaltaa välillisesti sidoksissa Bilderberg-kokouksissa läsnä olleiden suomalaisten poliitikkojen 

sitoumuksiin. 

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen 

ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 

 

Tuleeko esimerkiksi perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerin tai jonkin muun valtioelimen 

ohjeistaa valtioneuvoston jäseniä osallistumisesta Bilderberg-kokouksiin vai tuleeko suuren 

valiokunnan ohjeistaa kokouksiin osallistuvaa ministeritason henkilöä Suomen kannasta ja miten 

hallitus aikoo parantaa Bilderberg-ryhmän vuosittain sopimien päätösten läpinäkyvyyttä? 

 

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2011 

Vesa-Matti Saarakkala /ps 

Eduskunnan puhemiehelle 

 

* * * *  

 

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette 

toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan /ps näin 
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kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 33/2011 vp: 

 

Tuleeko esimerkiksi perustuslakivaliokunnan, oikeuskanslerin tai jonkin muun valtioelimen 

ohjeistaa valtioneuvoston jäseniä osallistumisesta Bilderberg-kokouksiin vai tuleeko suuren 

valiokunnan ohjeistaa kokouksiin osallistuvaa ministeritason henkilöä Suomen kannasta ja miten 

hallitus aikoo parantaa Bilderberg-ryhmän vuosittain sopimien päätösten läpinäkyvyyttä? 

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: 

 

Bilderberg-ryhmän toiminta 

 

Kysyjä on oikeassa siinä, että ryhmän toiminnasta on olemassa niukasti julkista kirjallista tietoa.  

 

Valtiovarainministeriön internetistä keräämien tietojen mukaan Bilderberg-ryhmä on epävirallinen 

vuotuinen konferenssi noin 130 vieraalle, joista useammat ovat talouselämän, median tai politiikan 

vaikuttajia. Se on saanut nimensä alankomaalaisen hotellin mukaan, jossa ryhmä kokoontui 

ensimmäisen kerran vuonna 1954.  

 

Bilderberg-kokousten idean isänä pidetään Joseph Retingeriä. Ryhmän muita perustajajäseniä olivat 

Denis Healey, David Rockefeller ja Alankomaiden prinssi Bernhard. Prinssi Bernhard oli 

Bilderbergin puheenjohtajana lähes 20 vuotta.  

 

Nykyinen ykkösmies on merkittävän belgialaisen pankin hallituksen puheenjohtaja Etienne 

Davignon. 

 

Ryhmällä on toimisto Leidenissa Alankomaissa.  

 

Ryhmän 42. kokous pidettiin vuonna 1994 Helsingissä. Ryhmä on tarkoitettu vain pohjois-

amerikkalaisille ja eurooppalaisille. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen sisällöstä ei kerrota 

ulkopuolisille. Ryhmän johtajisto laatii keskusteluohjelman ja lähettää kutsut. Tarkoituksena on, 

että 20 prosenttia konferenssin osanottajista olisi joka vuosi uusia. 

 

Bilderberg-ryhmä on kokoontunut vuosina 1954-2008 yhteensä 82 kertaa. Vuoden 1994 

kokoontuminen järjestettiin Helsingissä Kalastajatorpalla. 

 

Suomesta kokouksiin ovat ministeriön käytettävissä olevien tietojen mukaan osallistuneet ainakin 

seuraavat henkilöt: 

 

Krister Ahlström (1994) 

Esko Aho (1994) 

Martti Ahtisaari (1994, 1995, 1996) 

Antti Blåfield (2008, 2010) 

Georg Ehrnrooth (1994) 

Aatos Erkko (1994) 

Jukka Harmaja (1995) 

Eero Heinäluoma (2006) 

Olli-Pekka Heinonen (2001) 

Seppo Honkapohja (2008) 

Sirkka Hämäläinen (1994) 

Jaakko Ihamuotila (1994) 
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Jaakko Iloniemi (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997) 

Max Jakobson (1994) 

Atte Jääskeläinen (2007) 

Jyrki Katainen (2007, 2009, 2010) 

Sixten Korkman (2006) 

Olli Kivinen (2003) 

Jarl Köhler (1992, 1993, 1994) 

Johannes Koroma (1993) 

Paula Lehtomäki (2004) 

Erkki Liikanen (2005) 

Paavo Lipponen (1998, 2000, 2001, 2003, 2004) 

Björn Mattsson (1995) 

Sauli Niinistö (1997) 

Johan Nykopp (1962, 1964) 

Jorma Ollila (1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011) 

Mikael Pentikäinen (2005, 2011) 

Ulf Sundqvist (1992) 

Christoffer Taxell (2002) 

Teija Tiilikainen (2002, 2005, 2007) 

Björn Wahlroos (2003, 2010) 

Klaus Waris (1980) 

Matti Vanhala (1999) 

Matti Vanhanen (2009) 

Pentti Vartia (1999) 

Gerhard Wendt (1994) 

Janne Virkkunen (1998, 2001) 

Pertti Voutilainen (1995) 

Raimo Väyrynen (2008) 

Hanna Rajalahti (2009) 

Matti Apunen (2011) 

Ole Johansson (2011) 

 

Bilderberg-ryhmän kokouksiin osallistutaan yksityishenkilönä.  

 

Valtiovarainministeriö ei voi lähteä rajoittamaan yksityishenkilön osallistumista Bilderberg-ryhmän 

tai minkään muun vastaavan ryhmän kokouksiin. 

 

On syytä huomata, että poliittiset päätöksentekijät tapaavat ulkomaisia kollegojansa myös muissa 

enemmän tai vähemmän virallisissa ryhmissä vaihtaakseen mielipiteitä ja solmiakseen hyödyllisiä 

kontakteja.  

 

Tällaisia ovat esim. poliittisten puolueiden eurooppalaisten sisarpuolueiden kanssa tapahtuvat 

yhteiset tapaamiset. Myöskään nämä tapaamiset eivät sido millään tavoin suomalaista poliittista 

päätöksentekoa, joka tapahtuu hallituksessa ja eduskunnassa. 

 

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2011 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
 


